
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10 Wydziału Metali Nieżelaznych AGH 
informuje, że w dniach od 03.06 do 08.06 2020r. można zgłaszać 
kandydatów do Senatu (w grupie Profesorów i Profesorów Uczelni 
oraz pozostałych nauczycieli akademickich) oraz Kolegium 
Wydziałowego (we wszystkich grupach pracowniczych).    

Zgłoszenia kandydatów do Senatu: 

1. Do zgłoszenia kandydata do Senatu wymagana jest liczba 5 zgłaszających 
(jest to 5 osób uprawnionych do głosowania z danego okręgu i grupy). 

2. Integralną częścią zgłoszenia jest wyrażenie zgody kandydata na 
kandydowanie oraz jego oświadczenie o łącznym spełnieniu warunków 
przewidzianych w Art. 20 obowiązującej Ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie 
wyższym. Uwaga: (i) ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej 
niż dwie następujące po sobie kadencje (statut AGH: §18 ust. 2), (ii) 
kandydatem do Senatu może być osoba, która nie ukończyła 67 roku życia do 
dnia rozpoczęcia kadencji (Senat - 1 września 2020r.) 

3. Formularz zgłoszenia kandydata obejmuje dwie strony i dla tego dokumentu 
obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności 

4. Skład i liczba członków Senatu z Wydziału Metali Nieżelaznych: 
• Przedstawiciele Profesorów i Profesorów Uczelni: 2 
• Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 1 
• Przedstawiciele studentów I i II stopnia: 1 

Zgłoszenia kandydatów do Kolegium Wydziałowego: 

1. Do zgłoszenia kandydata do Kolegium Wydziałowego wymagana jest liczba 3 
zgłaszających (są to 3 osoby uprawnione do głosowania z danego okręgu i 
grupy). 

2. Integralną częścią zgłoszenia jest oświadczenie zgody kandydata na 
kandydowanie. 

3. Skład i liczba wybieralnych członków Kolegium Wydziałowego: 
• Przedstawiciele Profesorów i Profesorów Uczelni: 9 
• Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 4 
• Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 1 
• Przedstawiciele studentów i doktorantów: 4 

Uwaga: W Kolegium Wydziału zasiadają także Dziekan (jako Przewodniczący), 
wszyscy Prodziekani, wszyscy Kierownicy Katedr oraz Dyrektor Administracyjny 
(§31, ust. 5 Statutu AGH). Do uczestnictwa w posiedzeniu kolegium z głosem 



doradczym Dziekan może zapraszać inne osoby (§31, ust. 6 Statutu AGH). 
Zaproszenie może mieć także charakter stały, jeżeli taka będzie wola 
przewodniczącego kolegium. 

 

Sposób zgłaszania kandydatur do Senatu i Kolegium Wydziałowego 

Szczegółowo ujęte sposoby zgłaszania kandydatów (uzupełnione względem 
Uchwały 30/2020 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego) są 
uregulowane Uchwałą Senatu 48/2020 §1 pkt.1 oraz Uchwałą 89/2020 §1 pkt. 
2(10). 

W szczególności, wypełnione i podpisane karty zgłoszeń można składać 
OSOBIŚCIE lub ELEKTRONICZNIE jako ich skany. Dopuszczalne jest 
składanie jak również przesyłanie kart podpisanych rozdzielnie przez osoby 
zgłaszające kandydatów. W przypadku zgłoszenia elektronicznego w postaci 
skanów podpisanych kart należy zachować oryginalne karty, aby można je 
było dostarczyć do komisji wyborczej w późniejszym terminie, w celu 
uzupełnienia dokumentacji. Nie dotyczy to zgłoszeń opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdyż są one równoważne 
zgłoszeniom złożonym w formie pisemnej. 

Zgłoszenia kandydatów można dokonać osobiście od 3 do 5 czerwca w 
godzinach od 9:00 do 14:00 i w dniu 8 czerwca w godzinach od 9:00 do 14:00 w 
pokoju 226 u Pana Jana Treli (paw. A-2, IIp.). Zgłoszenia elektroniczne należy 
przesyłać na adres e-mail: kula@agh.edu.pl najpóźniej do 8 czerwca do godziny 
14:00. 
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